
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูความเปนเลิศ

เปาประสงค 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่คลองตัว ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ

               3.2 มีระบบประกันคุณภาพสูความเปนเลิศ ทางการศึกษา
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การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทางไกล

ผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Smart

 Classroom)

ความเสี่ยง

ดานนโยบาย
นโยบายสงเสรมิการ

ใชหอง Smart 

Classroom

2 3 สงเสริมใหสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

และคณะในการจัดการ

สอนโดยใชหอง Smart 

Classroom

มีการใชงานตารางการเรียนการ

สอน และควรสนับสนุนใหมีการ

ใชงานอื่นเพิ่มจากมากขึ้น เชน 

อบรม

ประชาสัมพันธใหอาจารย

รับรูและสนใจในการเขาใช

งานหอง Smart Classroom

 เพิ่มมากขึ้น จัดทําระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานอาคารและ

สถานที่เพื่อใชเปนฐานขอมูล

การใชงานอาคารในแตละป 

และอํานวยความสะดวกใน

การจัดหองสําหรับการเรยีน

การสอน

12 เดือน/สวส ประชาสัมพันธหอง Smart 

Classroom จัดทําระบบ จัดเก็บ

ขอมูลอาคารสถานท่ี บันทึก

ขอมูลการใชหองและอาคารเรียน

 จัดทําสถิติการใชงานและประ

สิทธิภารพการใชงานหอง ใหผูที่

เก่ียวของสามารถเขาไปดูรายงาน

ได

ประชาสัมพันธหอง Smart 

Classroom จัดทําระบบ 

จัดเก็บขอมูลอาคารสถานที่

 บันทึกขอมูลการใชหอง

และอาคารเรียน จัดทําสถิติ

การใชงานและประสิทธิ

ภารพการใชงานหอง ใหผูที่

เก่ียวของสามารถเขาไปดู

รายงานได
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ความเสี่ยง

ประเภท

ของ

ความ

เสี่ยง

(ดาน)

ปจจัยเสี่ยง

การวิเคราะหความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผน

การ

ประเมิน

ความเสี่ยง การควบคุม/

การแกปญหา

ที่มีอยูเดิม
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รายละเอียด/ผลการ

ประเมินการควบคุมเดิม

ที่มีอยูเดิม

การจัดการความ

เสี่ยง

กําหนด

เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ
รอบ 6 เดือน

 ส
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ความเสี่ยง

ดานการ

ปฏิบัติงาน

การจัดเก็บขอมูลหอง

และสถิติการใชหอง 

Smart Classroom

2 2 สามารถดูสถิติการใชหอง

จากการจัดตรางเรียนของ

สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน (สวท.) และ

คณะ ไมสามารถดูไดแบบ

เรียลไทม ทําใหไมสามารถ

วางแผนการใชหองในการ

จัดการเรียนการสอนได

สามารถตรวจสอบไดโดยขอ

ขอมูลจากสวท และคณะ และ

ควรจัดทําระบบใหผูที่เก่ียวของ

สามารถดูไดแบบเรียลไทม ให

คณะรวมบันทึกและตรวจสอบ

ขอมูลในระบบ

จัดทําสถิติการใชงานอาคาร 

และหองเรียนผานทางระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

อาคารและสถานที่ มทร.พ

ระนคร ใหคณะรวมบันทึก

และตรวจสอบขอมูลในระบบ

12 เดือน/สวส

ประชาสัมพันธหอง Smart 

Classroom จัดทําระบบ จัดเก็บ

ขอมูลอาคารสถานท่ี บันทึก

ขอมูลการใชหองและอาคารเรียน

 จัดทําสถิติการใชงานและประ

สิทธิภารพการใชงานหอง ใหผูที่

เก่ียวของสามารถเขาไปดูรายงาน

ได ใหคณะรวมบันทึกและ

ตรวจสอบขอมูลในระบบ

ประชาสัมพันธหอง Smart 

Classroom จัดทําระบบ 

จัดเก็บขอมูลอาคารสถานที่

 บันทึกขอมูลการใชหอง

และอาคารเรียน จัดทําสถิติ

การใชงานและประสิทธิ

ภารพการใชงานหอง ใหผูที่

เก่ียวของสามารถเขาไปดู

รายงานได ใหคณะรวม

บันทึกและตรวจสอบขอมูล

ในระบบ
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ความเสี่ยง

ดาน

ทรัพยากร

คุณภาพและ

เสถียรภาพของระบบ

สารสนเทศ Smart 

Classroom

2 4 อบรมเจาหนาที่ดูแลหอง

ใหมีความรูความเขาใจ

ระบบสารสนเทศในหอง 

Smart Classroom

เจาหนาที่มีความรูความเขาใจใน

ระบบสารสนเทศ และควรเพิ่ม

ความรูเพิ่มเติมในการแกไข

ปญหาเบ้ืองตน มีการสํารวจ

ระบบสารสนเทศใหพรอมใช

อยุเสมอ

อบรมใหความรูในการแกไข

ปญหาเบ้ืองตนใหกับ

เจาหนาที่ที่ดูแลหอง สํารวจ

ระบบสารสนเทศใหพรอมใช

งาน

12 เดือน/สวส มีการใหความรูในการแกไขระบบ

สารสนเทศเบื้องตน สํารวม

อุปกรณตางใหพรอมใชงาน หาก

อุปกรณใดชํารุดใหทํารายงาน

เพื่อดําเนินการแจงซอม

มีการใหความรูในการแกไข

ระบบสารสนเทศเบื้องตน 

สํารวมอุปกรณตางใหพรอม

ใชงาน หากอุปกรณใดชํารุด

ใหทํารายงานเพื่อ

ดําเนินการแจงซอม * P


